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Ποια είναι η «δημόσια εικόνα» 
της; 

Οπωσδήποτε δεν είναι πάντοτε μια έννοια «θετικά 
φορτισμένη» – τουλάχιστον στη δική μας κουλτούρα. 
Στην Ευρώπη – πολύ λιγότερο από την κουλτούρα. 
 
Αυτό φαίνεται όχι μόνο από τον αριθμό των νέων 
επιχειρήσεων σε κάθε χρονική μονάδα (π.χ. ένα έτος), αλλά 
και από τις διαθέσεις των νέων (π.χ. από έρευνες για την 
αντίληψη/διάθεση που έχουν για αυτοαπασχόληση). 
Θεωρείται επισφαλής, αν όχι επικίνδυνη, και λιγότερο 
«κοινωνικά αναγνωρισμένη», από άλλα επαγγέλματα. 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 2.0 ΚΑΙ Η ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 
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Εκπαίδευση στην 
επιχειρηματικότητα; 

 Γνώσεις και δεξιότητες άμεσα συνδεδεμένες με τη δημιουργία νέων 
επιχειρήσεων με άμεσο τρόπο (π.χ. επιχειρηματικό σχέδιο), με έμμεσο 
τρόπο (π.χ. εξετάζοντας την καινοτομία ή τις αλλαγές που φέρνει το 
web 2.0 στην επιχειρηματικότητα) 

 
 Γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις με γενικότερη θεώρηση. 
 
 Καινοτομία και δημιουργικότητα, ανάληψη πρωτοβουλιών, 
υπευθυνότητα, ρίσκο.  

 
 Η αυτοαπασχόληση ως επαγγελματική επιλογή. 

 
 Συγεκριμένες γνώσεις για τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων (π.χ. 
χρηματοδότηση, business plan κ.ά.) 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 2.0 ΚΑΙ Η ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 
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Επιθυμητά χαρακτηριστικά 
(εκπαίδευση σε αυτά); 

  Ικανότητα (και επιθυμία) για επίλυση προβλημάτων που 
απαιτούν τη σχεδίαση και τον προγραμματισμό, τη λήψη 
αποφάσεων, τη διάθεση για ανάληψη ευθυνών, για επικοινωνία. 

 
 Ικανότητα για συνεργασία, ευελιξία για ανάληψη νέων ρόλων. 

 
 Κριτική και ανεξάρτητη σκέψη. Αυτοπεποίθηση. Διάθεση για 
μάθηση. 

 
 Δημιουργικότητα, ικανότητα για πρόβλεψη. 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 2.0 ΚΑΙ Η ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 
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Ένα πλαίσιο συζήτησης 
 
Κάθε πρόβλημα είναι, εν δυνάμει, μια ευκαιρία. 
 
Όσο μεγαλύτερο το πρόβλημα – τόσο μεγαλύτερη η ευκαιρία. 
 
Με τη λέξη «πρόβλημα» εννοείται μάλλον η «ανάγκη» τωρινή ή 
μελλοντική. 
 
 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 2.0 ΚΑΙ Η ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 
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Μια πρόκληση και πρόσκληση 
 
10 ευρώ και 2 ώρες για να τα πολλαπλασιάσετε 
 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 2.0 ΚΑΙ Η ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 



  
Σύμφωνα με τον Robert Hisrich,  
 
  
 H επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία δημιουργίας κάτι 

καινούριου που έχει αξία, με την ορθολογική διαχείριση 
χρόνου, πόρων και ιδεών και την ανάληψη των 
συνοδευόμενων οικονομικών, κοινωνικών, ψυχολογικών 
κινδύνων, που προσφέρει ανταμοιβές (οικονομικές, 
ψυχολογικές) στον επιχειρηματία και γενικότερα στην 
κοινωνία. 



 
 
 
 
Περιγράφοντας την επιχειρηματικότητα μέσω 
των δραστηριοτήτων του επιχειρηματία 
που την υλοποιεί θα λέγαμε ότι η έννοια αυτή: 

 
•  Σημαίνει τον άριστο τρόπο οργάνωσης και συνδυασμού των 

συντελεστών της παραγωγής για τη δημιουργία αγαθών και 
υπηρεσιών. 

•  Εμπεριέχει το στοιχείο της εισαγωγής και εφαρμογής 
καινοτομιών καθώς και της δημιουργικής μίμησης κάθε 
πρωτοποριακής επιχειρηματικής προσπάθειας. 

•  Εμπεριέχει το στοιχείο του κινδύνου. 
•  Εκφράζει την ικανότητα κάποιου να διαβλέπει, να αναγνωρίζει 

και να αξιοποιεί τις ευκαιρίες κέρδους που δημιουργούνται στην 
αγορά, η οποία συνήθως λειτουργεί με ατέλειες. 

•  Η επιχειρηματικότητα μπορεί να ασκηθεί συνδυάζοντας όλες τις 
παραπάνω δραστηριότητες. 



 
Ο όρος «επιχειρηματικότητα» αποτελεί τα τελευταία 7 - 8 
χρόνια μια έννοια που γίνεται ολοένα και περισσότερο 
γνωστή 

 
 Γίνονται  προσπάθειες ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας, μέσω 

εκδηλώσεων, επιμορφωτικών σεμιναρίων και προγραμμάτων 
χρηματοδότησης τόσο νέων όσο και υφιστάμενων επιχειρήσεων. 
 

 Γιατί η προσοχή της ακαδημαϊκής και επιχειρηματικής κοινότητας 
έχει στραφεί στην πολυσήμαντη έννοια του «επιχειρείν»; 

 Οι λόγοι σχετίζονται με τα άμεσα και έμμεσα αποτελέσματα που έχει 
στο οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον της χώρας. Η κυριότερη 
συνέπεια που επιφέρει στην εθνική οικονομία αναφέρεται στην 
τόνωσή της με τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων, με θετικές 
επιπτώσεις στις πιθανότητες και τις προοπτικές βιωσιμότητας και 
ανταγωνιστικότητάς τους. Πολλές και τεκμηριωμένες μελέτες έχουν 
αποδείξει ότι η δημιουργία νέων αλλά και η ύπαρξη μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων συμβάλλουν στη βελτίωση των όρων και μεγεθών 
απασχόλησης και κατ’ επέκταση τη μείωση της ανεργίας.  



Η σημαντικότητα της επιχειρηματικότητας εξηγείται από τις 
παρακάτω θετικές επιδράσεις: 
 

 
  

 
 Η επιχειρηματικότητα συμβάλλει στη δημιουργία θέσεων εργασίας 

και στην ανάπτυξη. 
 

 Η επιχειρηματικότητα αποτελεί βασικό παράγοντα βελτίωσης της 
ανταγωνιστικότητας 
 

 Η επιχειρηματικότητα απελευθερώνει το δυναμισμό του ατόμου. 
 

 Επιχειρηματικότητα και κοινωνικές επιταγές. 



 
 Σύμφωνα με την Πράσινη Βίβλο για την Επιχειρηματικότητα στην 

Ευρώπη:  
 

    «H επιχειρηματικότητα αποτελεί κατά κύριο λόγο νοοτροπία. 
Πρόκειται για τη δραστηριοποίηση και την ικανότητα που έχει ένα 
άτομο, μεμονωμένα ή στο πλαίσιο ενός οργανισμού, να αναγνωρίζει 
τις ευκαιρίες και να τις εκμεταλλεύεται προκειμένου να επιτύχει 
προστιθέμενη αξία ή να έχει οικονομικό όφελος». 



Είδη Επιχειρηματικότητας 
 

 
  

 
1) Η επιχειρηματικότητα που αποσκοπεί στη δημιουργία 

μιας νέας επιχείρησης (start-up), και  
 

2) Η ενδοεπιχειρηματικότητα (intrapreneurship), η οποία 
αναπτύσσεται από τα στελέχη μιας υφιστάμενης 
επιχείρησης. 
 

 Η ενδοεπιχειρηματικότητα αναπτύσσεται και εξασφαλίζεται με τη 
δημιουργία υγειούς εργασιακού περιβάλλοντος στην επιχείρηση όπου 
μειώνονται τα διαχωριστικά όρια μεταξύ των εργαζομένων των 
διαφόρων τμημάτων και μεταξύ των εργαζομένων και των 
διευθυντικών στελεχών. 



Μερικοί από τους τρόπους με τους οποίους μπορεί μια επιχείρηση να 
δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες για την ανακάλυψη και 
εκμετάλλευση νέων επιχειρηματικών ευκαιριών είναι οι εξής : 
 

  
 
 

 Τεχνολογίες 
 

 Εναλλαγή θέσεων εργασίας 
 

 Ομάδες εργασίας 
 

 Παροχή κινήτρων 



Επιχειρηματικές ικανότητες  
(Man et al., 2002) 

 Ικανότητες ευκαιρίας 
 

 Ικανότητες σχέσης 
 

 Εννοιολογικές ικανότητες 
 

 Οργάνωση των ικανοτήτων 
 

 Στρατηγικές ικανότητες 
 

 Ικανότητες αφοσίωσης 



Τα χαρακτηριστικά του 
επιχειρηματία (1/2) 
 
• Έντονη θέληση και πίστη στον εαυτό του 
 
• Δέσμευση (αίσθηση της υποχρεώσεως) και αποφασιστικότητα 
 
• Επιθυμία για ανάληψη ευθύνης 
 
• Επιμονή για εκμετάλλευση της ευκαιρίας & αίσθηση του επείγοντος 
 
• Αντίληψη του επιχειρηματικού κινδύνου, της αβεβαιότητας και των 

αμφίβολων καταστάσεων 
 
• Ικανότητα λήψης αποφάσεων 
 
• Προσήλωση 



Τα χαρακτηριστικά του 
επιχειρηματία (2/2) 

 
• Δημιουργικότητα και ευελιξία 
• Συνεχής αναζήτηση πληροφοριών και γνώσεων 
• Προσανατολισμός προς το μέλλον 
• Αυτοϋποκίνηση 
• Αυτοπεποίθηση 
• Ηγετικές ικανότητες 
• Επικοινωνιακές δεξιότητες 
• Υψηλό επίπεδο ενεργητικότητας 

 



Δυσκολίες-Προβλήματα για την 
ανάπτυξη επιχειρηματικότητας 
(1/2) 

 
•  Η έλλειψη ιδίων κεφαλαίων. 
 
•  Η αδυναμία εύρεσης κεφαλαίων για την ίδρυση δυναμικών 

επιχειρήσεων. 
 
•  Η αδυναμία πρόσβασης στις πηγές χρηματοδότησης. 
 
•  Η άγνοια για την αξιοποίηση προγραμμάτων και κινήτρων 

ενίσχυσης επιχειρηματικών εγχειρημάτων. 
 
•  Οι γραφειοκρατικές διαδικασίες του συστήματος. 



Δυσκολίες-Προβλήματα για την 
ανάπτυξη επιχειρηματικότητας 
(2/2) 

•  Η ανασφάλεια για την αγορά και τον ανταγωνισμό. 
 
•  Η μερική γνώση ζητημάτων που αφορούν την οργάνωση και 

διαχείριση της επιχείρησης. 
 
•  Η αδυναμία του εκπαιδευτικού συστήματος για ανάπτυξη 

των απαραίτητων γνώσεων και δεξιοτήτων για 
επιχειρηματική σταδιοδρομία και γενικότερα για καλλιέργεια 
επιχειρηματικού πνεύματος. 

 
•  Υψηλοί φορολογικοί συντελεστές. 
 
•  Ο φόβος της αποτυχίας. 
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